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Louis van Gaal hoopt dat ze hem afbellen 
4 JANUARI 2012

De laatste maand hoor ik veel mensen zeggen dat de strijd 
om de macht bij Ajax eigenlijk alleen maar verliezers kent. 
Dat klopt niet. Er is maar één winnaar: Louis van Gaal. 
Enkele minuten na de bekendmaking van zijn  
aanstelling realiseerde ik mij: Louis van Gaal kan nooit  
verliezen. 

In alle denkbare oplossingen en mislukkingen triomfeert 
Van Gaal. Het kan niet misgaan. Als de aanstelling wordt 
afgeblazen, met alle $nanciële gevolgen van dien, kan Louis 
van Gaal doen wat hij het allerliefst doet. Waar hij al jaren 
van droomt. Hij zal meteen de pers zoeken en met zoveel 
mogelijk draaiende camera’s voor zijn neus verklaren dat 
Ajax hem alweer op een schandalige manier behandelt. 

Ik denk dat Louis zich daar erg op verheugt, een aanstel-
ling die niet doorgaat. Dan is hij op zijn best. Dat zit het 
dichtst bij Louis zijn kern: aan een zaal vol mensen uitleg-
gen hoe schofterig men met hem omging en daar iedereen 
de schuld van geven. Louis van Gaal haat de pers, maar op 
dit soort momenten weet hij ze goed te vinden. Ik voorspel 
een legendarische persconferentie. Louis minzaam glim-
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lachend achter een tafel. Ik voorspel dat dit zijn eerste  
woorden zullen zijn: ‘Nou, u hebt uw zin!’ 

Zo gaat het altijd in het hoofd van Louis van Gaal. Hij 
hanteert een carrière lang maar één truc: de complottheorie 
aanwenden om zogenaamd de prestaties te verhogen. Dat is 
wat Louis van Gaal als geen ander kan: een $ctieve vijand 
creëren, daar zelf in gaan geloven en gebroken afscheid  
nemen als de bewondering en de eerbied niet meer met liters 
tegelijk zijn lijf binnenstromen.  

Louis van Gaal nam geëmotioneerd afscheid van het  
Nederlands elftal omdat hij zich in de steek gelaten voelde. 
Louis vertrok scheldend en schreeuwend uit Barcelona. Louis 
van Gaal nam woedend afscheid van Ajax na een machtsstrijd 
met Ronald Koeman. Steeds lag het aan iedereen behalve aan 
Louis zelf. Daarom is dit een geniale move. Toen Edgar  
Davids hem opbelde begreep Louis het meteen: Ik win altijd. 

Of hij wordt de nieuwe technisch directeur en hij kan 
iedereen die hem in het verleden dwars zat er gillend en tie-
rend uit werken, of hij wordt het niet en dan kan hij voor de 
camera’s verklaren dat Ajax hem het werken alweer onmoge-
lijk maakt. Louis van Gaal heeft de kracht van Johan Cruij" 
helemaal niet onderschat. Dit is precies waarop hij hoopte. 
Een verscheurde club, dramatische discussies en uiteindelijk 
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de rancuneuze aftocht. Neemt u maar van mij aan: Louis 
hoopt dat ze hem afbellen. Let op wat er dan gebeurt: hij zal 
permanent op de televisie zijn en uitleggen dat hij Ajax graag 
had willen helpen, maar ja... Daarna zal hij demonstratief 
zuchten en iets met zijn handen doen, om daarna te melden 
dat Ajax hem alweer niet moet. 

Dat Ajax hem niet moet, snap ik heel goed. Ik vind Louis 
van Gaal een vreselijk mens. Ik zeg expres mens. Daar is  
Louis nogal van, de totale mensbeleving. De verhalen zijn 
bekend. Louis weet precies wanneer zijn spelers jarig zijn en 
bemoeit zich uitgebreid met de thuissituatie van de speler. 
Dit alles steeds vanuit het idee dat Louis precies weet hoe je 
een waardevol leven leeft. 

Ik kan er met mijn verstand niet bij dat je Louis van Gaal 
aanstelt voor welke baan dan ook. Ik ken de argumenten. 
Technisch en tactisch een geweldige coach. Briljante oefen-
stof. Vijfhonderd procent gemotiveerd met zijn vak bezig. 
Hij maakt spelers beter. Ik vind al die argumenten wegvallen 
tegen dit rijtje: hij schreeuwt tegen mensen, hij minacht 
mensen, hij heeft altijd gelijk, hij weet precies hoe het zit. 
Vooral dat laatste maakt hem voor mij een ondraaglijk mens. 
Ik heb een hekel aan mensen die nooit twijfelen. Ik houd van 
mensen die zoeken, niet van mensen die alles al hebben ge-



Via de tamtam hoorde ik dat er problemen waren met de 

chef-sport van de Volkskrant die zijn pennenvruchten niet 

kon waarderen. Op dat moment wist ik dat die chef-sport 

er geen verstand van had en dat ik Nico Dijkshoorn zo 

snel mogelijk moest vastleggen. Een korte zakelijke mail 

was voldoende hem aan Voetbal International te binden. 

Intussen is hij een fenomeen. Ik hik al een jaar of dertig 

tegen mijn eigen wekelijkse column aan, maar collega 

Dijkshoorn schudt de lezenswaardige stukjes werkelijk uit 

zijn mouw. Zijn creativiteit grenst aan het onmogelijke. 

Voor een dagelijkse column draait hij zijn hand niet om. 

Hij schrijft boeken, hij is dichter, zanger, muzikant, hij toert 

langs de theaters en is vaste gast in De Wereld Draait Door. 

Ik ben er trots op dat Nico Dijkshoorn tot onze stal behoort. 

Johan Derksen
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